
 ווי איין מענשט מיט איין הארץ
ש' דבר מלכות'לויט א"שתנ'ה בחוקותי-רבהפ"פון
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נעקסטע שבת וועלן מיר ּבענטׁשן חודש
,ּווָאס דערמָאנט אונז גלַייך מתן תורה, סיון

ּווי עס ׁשטֵייט אין דער פרשה פון נעקסטע
בי" פרשת במדבר–ווָאך ום בחודש השלישי
באו"–ווָאס דָאס מֵיינט ראש חודש" הזה

אין ראש חודש סיון הָאּבן אידן,"מדבר סיני
ּבַארג סיני ַאנטקעגן ָאפגעׁשטעלט .ּזיך

ׁשטֵייט וועגן דעם אין מדרש ַאז, עס
דער אֹויּבערׁשטער הָאט געגעּבן די תורה

ָארט ווָאס געהערט-ַא הפקר, דוקא אין מדבר
ּ און יעדער אֵיינער קען,ּצו קֵיינעם ניׁשט

ּקומען און כַאפן די לַאנד פַאר זיך ּ ַאזֹוי , ּ
ּאֹויך יעדער ווָאס וויל זָאל קומען און ּ

ּאון דעריּבער גלַייך אין.ּּבַאקומען די תורה
ָאנגעקומען אין ּדעם טָאג ווען זֵיי זַיינען

ָאנגעהֹויּבן צוגרֵייטן, מדבר סיני ּהָאט משה
ּווַייל דָאס ּבַאקומען, תורהּדי אידן צו מתן

.ּדי תורה איז פַארּבונדן מיטן מדבר

 די פרַאגעדי פרַאגעדי פרַאגעדי פרַאגע

ַאז דער טַייטׁש הפקר איז דער
ּאֵייגנטימער פון דער זַאך איז אים מפקיר און  ּ
ּגיט יעדערן די מעגלעכקַייט צו זוכה זַיין אין 

ָאּבער די תורה איז דָאך ניׁשט קֵיין. אים
ּן איר כַאפן פַאר ווָאס מיר דַארפ, הפקר

ּדי תורה געהערט דָאך צום, אימעצן ַאנדערׁש
ּאון ער הָאט איר ניׁשט מפקיר, אֹויּבערׁשטן

צו, געווען חס ושלום ּנָאר הָאט איר געגעּבן
ַאלס ַא מתנה זינט דער ּיעדער אֵיינער פון אונז ּ

דָאס איז.ּמינוט ווען מיר זַיינען געּבָארן געווָארן
ַא מתנה, הפקרניׁשט קֵיין !דָאס איז

אֹויּב ַאזֹוי פַארווָאס הָאט דער-ּאון
ּאֹויּבערׁשטער אונז געגעּבן די תורה דוקא אין מדבר

ּווָאס קומט עס אונז?ָארט-ַא הפקר– ?לערנען ּ

ּּדָאס אֵייניקַייט פון אידןדָאס אֵייניקַייט פון אידןדָאס אֵייניקַייט פון אידןדָאס אֵייניקַייט פון אידן ּּ

ָאנגעקומען אין מדבר ּווען אידן זַיינען
ׁשטֵייט (ויחן שם ישראל"סיני ן ישראלּאו"

ָאפגעׁשטעלט ויחן לשון ).ּהָאט זיך דָארט
ַאלע אידן הָאּבן זיך צוגעגרֵייט. יחיד ּווַייל

(כאיש אחד בלב אחד" ווי אֵיין מענטׁש מיט"
אֹויף מקבל זַיין פני משיח) אֵיין הַארץ

די,ַּאנטׁשולדיגט... צדקנו ּצו מקבל זַיין
ּבַאקו. תורה ּכדי ַאז מיר זָאלן מען דיּווַייל

ּדַארפן מיר צום,ּגרֹויסע ברכה פון מתן תורה
ַארֹויסגֵיין פון זיך .ּאלעם ערׁשטן

צו: דָאס הֵייסט ּבַאקוועם ּאונז איז ּ
ַאלע זַיינען,ּבַאזָארגן ׁשטענדיק זיך מיר

ַאז מיר טרַאכטן בעיקר  ַאזֹוי געּבָארן געווָארן
.וועגן זיך

ַארֹויסגֵיין פון זיך צו.ּמיר דַארפן ּ זָארגן
ווָאס מַאכט, טרַאכטן אֹויף אים, נָאך אימעצן

ּווי פילט ער זיך און ווָאס קען איך אים, ער
.געּבן

,"ביטול"ּאין חסידות רופט זיך עס ָאן
, דָאס הערט זיך אֹויס זֵייער ַא הֹויכע זַאך
ָּאּבער חסידות רעדט ניט צו צדיקים ווָאס

, אֹויּבערׁשטןּׁשֹוין הונדערט יָאר דינען דעם
ּנָאר צו יעדערן פון אונז ּ ּאון בעיקר וועגן , ּ

ס. מיר ַאז מ'ּאון ַאז דַארף זַיין אין'ׁשטֵייט
ַאז מיר, איז דָאס מֵיינט אֵיינפַאך,"ביטול"

ַאז מיר, זָאלן קענען פילן ניט נָאר זיך נָאר
!ּזָאלן טרַאכטן אֹויך וועגן אונזער פרַיינד

ַאז ַא סָאלדַא הּאון ּטוט'ט אין צבאות
איז ווי איר פַארׁשטֵייט,ּאין דעם ריכטונג

דער ערׁשטער זַאך ווָאס געׁשעט, זיכער ַאלֵיין
ּווֵייניגער קריגערַיי און מחלוקת און מער, איז ּ



.ּפרַיינדׁשַאפט און אֵייניקַייט

ַא סָאלדַאט ווָאס טרַאכט אֹויף זַיין חבר
ּפון אים איז דָאס ניׁשטּאון עס גֵייט אים ָאן 

ּער וועט דערפון ניט, אֹויף זַיין חשבון
די'ס, ָאנווערן וועט אים ניט זַיין ערגער

ס. לעּבן ַאז איז ניט'זיכער פַארׁשטֵייט איר
דער אֹויּבערׁשטער גיט אים, פַארקערט,ַאזֹוי

ּכדי ער זָאל דָאס אֹויסנוצן אֹויף  ַּאלעס גוט ּ
.יׁשן אידןּאחדות און שלום ֻצוו

ַּאזֹוי הָאּבן זיך אידן צוגעגרֵייט אֹויף
ווַייל דָאס איז אֵייגנטלעך דער, קבלת התורה

ַארָאפּברענגען משיח,ּצוועק פון תורה ּצו ער'ּ ן
ּאון איצטער ַאז. זָאל מַאכן שלום אין וועלט

ּמיר גרֵייטן זיך צו קבלת פני משיח צדקנו
דעם זעלּבן אופן דַארפן מיר טָאן אֹויף, ַאלֵיין

.מַאכן שלום אין דעם אידיׁשן פָאלק

 דער ענטפערדער ענטפערדער ענטפערדער ענטפער

ּכדי די תורה איז דָאך געגעּבן געווָארן
זי, מיר זָאלן ענדערן די וועלט דעריּבער איז

געגעּבן געווָארן דוקא אין מדבר ַא מקום 
ּצו לערנען אונז, הפקר ַּאז צוליּב ּבַאקומען די , ּ ּ

ֵּיין פון זיך דורכדעם תורה דַארפן מיר ַארֹויסג ּ
ווָאס ', הפקר-מדבר'ווָאס מיר מַאכן זיך ווי ַא 

טַייטׁש דערפון איז געּבן יעדן אידן ַאן,ּדער
.ָּארט אין אונזער הַארץ

סססס''''תכלתכלתכלתכל

א גיט"דער רבי מלך המשיח שליט
:ּהוראות ווָאס צו טָאן בפועל

זיצן, יעדער שבת. מקהיל זַיין קהילות.א
ּצוזַאמען און מסיבות אין. לערנען ברביםּ

ׁשול, שבת ּווָאס איז געוויס פַארַאן אין אַייער
,ָאדער אין אַייער חֵיידער

זיך ָאנׁשטרענגען ּברענגען ווָאס מער.ב

ַארֹויסגֵיין אין גַאס,ּקינדער צו עשרת הדברות
ַאז די ׁשול און זען ּּברענגען קינדער צום ּ ּ

ּברידער זָאלן קומען .ּקלֵיינע

ּאון דורך דעם ווָאס מיר וועלן צוגעּבן ּ ּ
ּוועלן מיר ַאלע לערנען און, אין אהבת ישראל

תיכף ומיד,ּהערן צוזַאמען די עשרת הדברות
ּווַייל דָאך צוליּב. וועט די גלות ווערן אֹויס

איז חרב)ּאומזיסט פַיינטׁשַאפט(שנאת חינם
ַאז מיר וועלן, געווָארן דער בית המקדש ּאון
)ּאומזיסט ליּבׁשַאפט(ּצוגעּבן אין אהבת חינם

ַארֹויסנעמען פון גלות אירע סיבה ,ּוועלן מיר
ּאון ַאלע ...ּדַאן וועט פון איר גָארניט ּבלַייּבן

,ּפון דער פרשה וועלן מקויים ווערןברכות
ַאז ארץ ישראל וועט" ונתנה הארץ יבולה"

ַּארֹויסגעּבן קלֵיידער און ּברֹויט און ַאלע ּ
ּאומפרוכטּבַאריקע ּבֹוימער וועלן מַאכן ּ

א מלך המשיח"ּאון דער רבי שליט.ּפרוכטן
וועט צֵיילן דער גַאנצער אידיׁשער פָאלק די

.צענטע מָאל

א מלך"ּאון פַארענדיקט דער רבי שליט
"המשיח שתיכף ומיד ממש רואים שמשיח שתיכף ומיד ממש רואים שמשיח שתיכף ומיד ממש רואים שמשיח שתיכף ומיד ממש רואים שמשיח:
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(באבאבאבא ַאז תיכף ומיד ממש זעט מען ַאז משיח"
ּאון יעדערער,ּגעפינט זיך ׁשֹוין ֻצוויׁשן אונז

ָאט איז"ּּבַאווַייזט מיט זַיין פינגער און זָאגט
ּדער מלך המשיח און ער איז ׁשֹוין 

זָאלן מיר זוכה זַיין ַאנערקענען, ")ּגעקומען
א איז דער מלך המשיח"ַאז דער רבי שליט

ַאלעמען און ּבַאווַייזן אים צו ּאון קענען ּ ּ
ּאֹויסרופן מיט פרֵייד און ׁשטָאלץ  ָאט איז"ּ

ַא "!ּאונזער משיח ּאון מיר וועלן זינגען מיט
ַא גרֹויסער קול :ּׁשטַארקער און

 מורנו ורבינו מלך המשיח יחי אדוננו
!לעולם ועד

ע"יו י"ל
 תנועת הנוער
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